
คำนำ

ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้



ก็ต่อเมื่อเราหมั่นทำความดี
 ความดีนั้นมีชื่อ



เรียกอีกอย่างว่า
 ”บุญ„
 แต่ปัจจุบันการทำบุญ



มีความหมายที่แคบลงจนเหลือเพียงแค่การ



ถวายเงินให้วัดหรือเลี้ยงพระเท่านั้น
 ด้วยเหตุนี้

เครือข่ายพุทธิกาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง


ฉลาดทำบุญ
 เพื่ อ เป็นคู่ มื อสำหรับการทำ



ความดีเพื่อชีวิตที่ดีงาม
 ซึ่งได้รับการต้อนรับ



ด้วยดีตลอด
๖
ปีที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตามนอกจาก
 ”ฉลาดทำบุญ„




แล้ว
 เรายังควร
 ”ฉลาดทำใจ„
 ด้วย
 เพราะ




บ่อยครั้งเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ
 ที่



ไม่คาดฝันหรือไม่ เป็นไปดังใจหวัง
 หากเรา



รู้จักวางใจให้ถูกต้อง
 เหตุการณ์เหล่านั้นก็ยาก




ที่จะทำให้เราทุกข์ท้อได้
 หากฉลาดทำบุญเป็น

เรื่องของการออกไปสร้างสรรค์ความดี
 ฉลาด


ทำใจก็ เป็นเรื่องของการรับมือกับสิ่งที่ ไม่น่า



ยินดี
 ชีวิตต้องฉลาดในกิจทั้งสองจึงจะเจริญ

งอกงามและเป็นสุขได้อย่างแท้จริง
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๒๐ กรณี ฉลาดทำใจ
 เป็นหนังสือที่



เครือข่ายพุทธิกาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับ

การทำบุญในเทศกาลเข้ าพรรษาที่จะมาถึง


สำหรับผู้ที่ สนใจเนื้ อหาที่มากกว่ านี้
 โปรด



ติดตาม
 ฉลาดทำใจ
 ฉบับสมบู รณ์
 ซึ่ งจะ



ตีพิมพ์ตามมาในเร็วๆ
นี้


อนึ่ ง
 หนั งสื อ เล่มนี้ เ กิดขึ้ น ได้
 โดยมี



คุณวีระ
 สมบูรณ์
 เป็นต้นคิด
 จึงขอขอบคุณ



มา
ณ
ที่นี้
























พระไพศาล

วิสาโล


สารบัญ

ทรัพย์สินเงินทอง

 ๑.
ของหาย
 ๗



 ๒.
ขาดทุน
 ๙



 ๓.
ล้มละลาย
 ๑๐



 ๔.
ยากจน
 ๑๒



 ๕.
ไม่มีเงินช็อปปิ้ง
 ๑๔








ร่างกาย

 ๖.
เจ็บป่วย
 ๑๖



 ๗.
พิการทุพพลภาพ
 ๑๘



 ๘.
สูญเสียอวัยวะ
 ๒๐



 ๙.
ไม่สวย
ไม่สมส่วน
 ๒๒



 ๑๐.
แก่ชรา
 ๒๔
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การงาน

 ๑๑.
ทำงานไม่มีความสุข
 ๒๖



 ๑๒.
เงินเดือนน้อย
ตำแหน่งเล็ก
 ๒๘



 ๑๓.
ตกงาน
 ๓๐



 ๑๔.
สอบเข้าไม่ได้-ผลงานถูกปฏิเสธ
 ๓๒



 








ความสัมพันธ์

 ๑๕.
ทะเลาะกับเพื่อนหรือคนรัก
 ๓๔



 ๑๖.
อกหัก
 ๓๖



 ๑๗.
ถูกวิจารณ์-ต่อว่า
 ๓๗



 ๑๘.
พ่อแม่ไม่รัก-ไม่น่ารัก
 ๓๙



 ๑๙.
ลูกไม่เป็นดั่งใจ
 ๔๑



 ๒๐.
คนรักตายจาก
 ๔๓


สุ ขหรือทุกข์อยู่ ที่ ใ จ เป็นสำคัญ
 ถูก



ล็อตเตอรี่รางวัลที่
 ๑
 ได้เงินหลายสิบล้านบาท


ก็อาจลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายได้
 ขณะที่คน



ซึ่งหาเช้ากินค่ำกลับมีความสุขมากกว่า
 แม้มี



รูปร่างและทรวดทรงสวยงามก็ยังกลุ้มใจจน


เป็นโรคประสาท
 ขณะที่คนซึ่งพิการ
 ผอมลีบ

ทั้งตัว
 ไปไหนด้วยตัวเองไม่ได้
 กลับมีความสุข

จนใครๆ
อิจฉา






เจออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าทำใจอย่างไร




เจอสิ่งดีๆ
 แต่ทำใจไม่ถูก
 ก็ทุกข์มหันต์
 ใน



ทางตรงข้าม
 เจอสิ่งร้ายๆ
 แต่ทำใจไว้ถูก
 ก็



สุขได้
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ฉลาดในอาชีพการงาน
 ฉลาดในการดูแล


รักษาสุขภาพ
 ฉลาดในการสมาคมกับผู้คน



รวมทั้งฉลาดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้

ส่วนรวม
 ล้วนเป็นสิ่งดีทั้งนั้น
 แต่ที่ไม่ควร

ละเลยก็คือ
 ฉลาดในการทำใจ
 โดยเฉพาะ



เมื่อประสบกับเหตุร้ายหรือความไม่สมหวัง


คนเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆ
 มากมาย




แต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป
 แต่เมื่อ



มองในภาพรวมแล้ว
 มักหนีไม่พ้นเหตุร้ายหรือ

ความไม่สมหวังใน
๔
เรื่องใหญ่ๆ
ได้แก่




•
ทรัพย์สินเงินทอง


•
ร่างกาย


•
การงาน


•
ความสัมพันธ์กับผู้คน



ทั้ง
 ๔
 เรื่องนี้แม้ว่าจะหนักหนาสาหัส

เพียงใด
 แต่หากรู้จักทำใจให้ถูกต้อง
 เรื่องร้าย

ก็กลายเป็นเบา
 หรืออาจกลายเป็นคุณประโยชน์

ต่อเราด้วยซ้ำ





ทรัพย์สินเงินทอง



๑.ของหาย

ถ้ายังหาไม่เจอ
 ก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้แก่

ตนเองด้วยการเฝ้ากังวล
 ย้ำคิดย้ำครุ่นถึง



สิ่งนั้น
 เพราะถึงจะกังวลเพียงใด
 ก็ไม่ช่วย

ให้หาเจอได้เร็วขึ้น
 และหากของชิ้นนั้นไม่อาจ

หวนกลับคืนมาได้
 จะมีอะไรดีกว่าการปล่อยวาง



เพราะเสียของไปแล้ว
 ไม่ควรเสียใจซ้ำเติม



ตัวเองเข้าไปอีก
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หากคุณยังทุกข์ เพราะของชิ้นนั้นอยู่




อย่าลืมว่าคุณยังมีทรัพย์สมบัติอีกมากมาย



ที่ดีกว่าและมากกว่าของที่หายไป
 ใช่หรือไม่



ว่าเรามักจะทุกข์เพราะไปให้ความสนใจกับสิ่ง



ที่หายไปแล้ว
 (หรือยังไม่มี)
 มากกว่าสิ่งที่เรา



มีอยู่ ในครอบครอง
 ลองหันมาใส่ ใจหรือ



ชื่นชม
 กับสิ่งที่ยังอยู่กับเราในขณะนี้ดูบ้าง




และปล่อยวางสิ่งที่กลายเป็นอดีตไปแล้ว
 เรา



จะทุกข์น้อยลง


ทีนี้มองในแง่ดีดูบ้าง
 ก็คือคุณยังโชคดี



ที่ไม่เสียมากไปกว่านี้
 แต่จะให้ดีกว่านี้ลองนึก



ดูว่า
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้
 ”บทเรียน„
 อะไร



แก่คุณบ้าง
 มันอาจย้ำเตือนให้คุณมีความ

ระมัดระวังยิ่งขึ้น
 มีสติหรือความไม่ประมาท



ยิ่งกว่าเดิม





ที่สำคัญมันอาจกำลังบอกสัจธรรมแก่

คุณว่า
 ความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดา

ของชีวิต
 และคุณจะไม่สูญเสียเพียงเท่านี้
 



แต่ยังจะต้องสูญเสียมากกว่านี้
 จึงควรมองว่า

ความสูญเสียที่เพิ่งเกิดขึ้น
 เป็นแบบฝึกหัด



ให้คุณรู้จักทำใจปล่อยวาง
 เพราะถ้ าคุณ



ปล่อยวางไม่ได้กับเรื่องแค่นี้
 ต่อไปคุณจะ



ทุกข์มากกว่านี้


จะให้ดี
 อย่าปล่อยวางต่อเมื่อของหาย



ไปแล้ว
 ควรทำใจตั้งแต่ของนั้นยังอยู่กับคุณ


ว่ามันไม่เที่ยง
 ไม่อาจอยู่กับคุณได้ตลอดเวลา





หากทำใจได้เช่นนี้
 คุณก็จะไม่ทุกข์เมื่อถึงคราว

ที่ของนั้นหายไปจากคุณ




๒.ขาดทุน

แทนที่จะมานั่งเสียใจหรือโทษใครต่อใคร


ควรไตร่ตรองทบทวนดูว่ามีความผิดพลาด



เกิดขึ้นที่ตรงไหน
 อาจไม่ได้เกิดจากคนอื่น
 แต่

เกิดจากตัวคุณเองก็ได้
 มองในแง่ดีการขาดทุน

คือสัญญาณเตือนให้คุณปรับปรุงตัวเองหรือ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
 หาไม่คุณอาจขาดทุน

หนักกว่านี้
 มองในแง่นี้
 นับว่ายังดีที่วันนี้คุณ

ขาดทุนเพียงเท่านี้




ความจริงอย่างหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือ




ชีวิตนี้ย่อมมีทั้งขึ้นและลง
 ได้กับเสีย
 กำไร
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กับขาดทุนเป็นของคู่กัน
 ไม่มีใครทำกำไรได้

ตลอด
 การขาดทุนจึงเป็นเรื่องธรรมดา
 มอง


ให้ดีการขาดทุนกำลังสอนสัจธรรมแก่เราว่า


ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน
 และไม่มีอะไรที่อยู่

ในการควบคุมของเราได้อย่างแท้จริง




๓.ล้มละลาย

กิจการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าชีวิต

จะล้มละลายด้วย
 คุณยังมีสิ่งดีๆ
 ที่ทรงคุณค่า

อีกมากมายในชีวิต
 อาทิ
 พ่อแม่
 คนรัก
 ลูก

หลาน
 มิตรสหาย
 ซึ่งรักและปรารถนาดีต่อ



คุณ
 ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
 ชีวิตคุณยัง

มีคุณค่า
 ทั้งต่อตัวคุณเองและต่อผู้คนอีก

มากมาย
 อย่าลืมว่าคุณค่าแห่ง
 ความเป็นมนุษย์

ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือความมั่งคั่งร่ำรวย


แต่อยู่ที่คุณงามความดี


ไม่มีอะไรที่สายเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่



ตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจและสติปัญญา




ก็สามารถเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เสมอ
 และเมื่อ

จะเริ่มต้นใหม่
 ก็อย่าลืมเอาความผิดพลาดใน

อดีตมาเป็นครู
 ความล้มเหลวที่ผ่านมาสามารถ


ให้บทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลแก่คุณได้
 ไม่มี

ใครที่เดินโดยไม่เคยหกล้ม
 แต่เมื่อล้มแล้ว


ควร
 ”หยิบ„
 อะไรขึ้นมาสักอย่างสองอย่าง



ก่อนจะลุกและก้าวเดินต่อไป
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๔.ยากจน

ก่อนอื่นคุณควรสำรวจตัวเองก่อนว่า


คุณยากจนจริงหรือ?
 การที่คุณมีเงินน้อยกว่า

คนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณยากจนเสมอไป



คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ายากจนก็เพราะเอา



ตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามีมากกว่า




ทั้งๆ
 ที่ตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการ

ดำเนินชีวิต



ถึงคุณไม่มีรถยนต์หรือบ้านของตัวเอง



แต่ลองมองให้ทั่ ว
 อาจพบว่าคุณเองมีสิ่ ง

อำนวยความสะดวกอยู่ไม่น้อย
 ที่ให้ความสุข

สบายแก่ชีวิต
 ไม่ต้องปากกัดตีนถีบ
 หรือ



หาเช้ากินค่ำ


ทันทีที่คุณรู้สึกพอใจหรือพอเพียงกับสิ่ง

ที่มีอยู่
ความรู้สึกจนจะหายไป


ความจนนั้นแยกไม่ออกจากเรื่องของ

จิตใจ
 ตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่
 ก็จะรู้สึก


จนอยู่เสมอ
 ลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ให้น้อยลง
 และรู้เท่าทันอิทธิพลของการโฆษณา

ให้มากขึ้น
 แทนที่จะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเอง

ยังไม่มี
 หันมาชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีบ้าง
 คุณ


จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้จนเลย
 คุณอาจมีทรัพย์สิน

เงินทองไม่มาก
 แต่คุณก็ยังมีครอบครัวที่น่ารัก


มีเพื่อนที่ดี
 มีสุขภาพแข็งแรง
 กินอิ่มนอนอุ่น


ไม่เป็นหนี้ใคร
 ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลมากพอ



ที่คุณควรรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตแล้ว




มองให้ดี
 ความลำบากก็มีประโยชน์


อย่ างน้อยก็ทำให้คุณเข้มแข็ ง
 อดทนต่อ

อุปสรรค
 และรู้จักพึ่งตนเอง
 คนที่เติบโตมา



กับความสะดวกสบาย
 มักจะมีจิตใจอ่อนแอ


ไม่ทนต่อ
 ความล้มเหลว
 ผิดหวังง่าย
 และ



มีแนวโน้มว่าสุขภาพจะย่ำแย่ด้วย
 เพราะกินดี

อยู่ดี
 แต่ไม่ออกกำลังกาย
 แถมไม่อาจแน่ใจ
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ได้ เลยว่าคนที่มาคบหานั้นจริงใจหรือหวัง



ผลประโยชน์จากคุณ


จะมีเงินมากหรือน้อยก็แล้วแต่
 ถึงที่สุด



ก็พึงตระหนักว่า
 ทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือ




คุณธรรมและสติปัญญา
 พุทธศาสนาเรียกว่า

อริยทรัพย์
 ใครมีทรัพย์ดังกล่าวถือว่าร่ำรวย

อย่างแท้จริง
 เพราะนอกจากจะทำให้รู้จัก



พอเพียง
 และพอใจกับสิ่ งที่มีอยู่แล้ว
 ยัง



หล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม
 เต็มไปด้วย

ความสุข
 จนเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อย่าง

สิ้นเชิง
 อริยทรัพย์จึงเป็นสิ่งที่เราควรมีไว้ให้

มากๆ







๕.ไม่มีเงินช็อปปิ้ง

ถึงคุณจะไม่มีเงินช็อปปิ้ง
 คุณก็ไม่ได้



ขาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปเลยสักอย่าง
 อาจจะ

ขาดความสนุกหรือความตื่นเต้นไปบ้าง
 แต่



สิ่งที่คุณได้มาก็คือมีเวลาเหลือมากขึ้น
 สำหรับ


ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์


การเที่ยวห้างนั้นมีเสน่ห์ตรงที่เพิ่มรสชาติ


และความตื่นเต้นให้กับชีวิต
 แต่ก็สร้างปัญหา

แก่เราหลายอย่าง
 นอกจากเสียเวลาในการ



ซื้อแล้ว
 ยังต้องเสียเวลาไปกับการใช้ของนั้น


เพื่อให้คุ้มค่ากับที่ซื้อมา
 ยังไม่นับการดูแล

รักษา
 เราทุกคนมี เวลาจำกัดอยู่ ในโลกนี้




แต่ละวินาทีจึงมีค่า




เมื่ อซื้ อของมาแล้ วยั งต้ องหาที่ เ ก็ บ



หลายคนซื้อของมาเก็บไว้เต็มบ้านจนรุกล้ำที่

หลับที่นอนหรือเบียดเบียนพื้นที่สำหรับทำ

กิจกรรมอย่างอื่น
 ทำให้เกิดปัญหากับคนอื่น



ในครอบครัว
 นอกจากนั้นหากเอาเวลาไป
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เที่ยวห้างจนไม่มีเวลาให้เขาก็อาจทำให้เกิด

ความเหินห่างกันได้


แทนที่จะจดจ้องว่าคุณยังไม่มีอะไรบ้าง


ลองหันมาชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีอยู่
 และพยายาม


ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
 ขณะเดียวกันก็สำรวจ



ให้ถี่ถ้วนว่าการช็อปปิ้งและของที่ซื้อมานั้น




ก่อภาระแก่คุณเพียงใดบ้าง
 ถึงตอนนั้นคุณ



อาจจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วที่ไม่มีเงินไป



ช็อปปิ้ง





ร่างกาย

๖.เจ็บป่วย

เวลาเจ็บป่วย
 ขอให้ป่วยแค่กายอย่าง

เดียว
 อย่าให้ใจป่วยด้วย
 คือใจอย่าเป็นทุกข์


หรือกังวลไปต่างๆ
 นานา
 ไม่เช่นนั้นจะกลาย

เป็นทุกข์สองต่อ



ความเจ็บป่วยไม่ใช่ของดี
 แต่เมื่อเกิดขึ้น

แล้ว
 ควรยอมรับความจริง
 ขณะเดียวกันก็

ควรรู้จักหาประโยชน์หรือมองเห็นข้อดีของ

ความเจ็บป่วยด้วย
 อย่างน้อยความเจ็บป่วย



ก็ เปิดโอกาสให้เราได้พักผ่อน
 หลายคนมี

โอกาสอยู่ ใกล้ชิดกับครอบครัวหรือหันมา



สนใจธรรมะก็ตอนป่วยนี้เอง




ความเจ็บป่วยยังเป็นสัญญาณเตือน



ให้เราหันมาทบทวนตรวจสอบว่าการใช้ชีวิต

ของเรามีความผิดพลาดตรงไหน
 เราอาจ

ทำงานหนักไป
 พักผ่อนน้อยไป
 กินอาหาร



ไม่ถูกต้อง
 ขาดการออกกำลังกาย
 หรืออยู่



กับความเครียดความโกรธมากไป
 หากเรา

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชี วิตให้ถูก

สุขลักษณะ
 ก็เท่ากับว่าเราได้บทเรียนที่ล้ำค่า

จากความเจ็บป่วย
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มองให้ลึกลงไป
 สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังสอน

ธรรมให้แก่เราว่า
 สังขารนั้นไม่เที่ยง
 ความ



เจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต
 การตระหนัก



ซึ้งถึงสัจธรรมดังกล่าว
 นอกจากจะทำให้เรา

ปล่อยวางได้ง่ ายขึ้นแล้ว
 ยังเกิดความไม่

ประมาท
 เห็นคุณค่าของทุกวินาทีที่เรามีชีวิต

อยู่

รวมทั้งเห็นคุณค่าของสุขภาพด้วย







๗.พิการทุพพลภาพ

แม้ว่าความพิการทำให้คุณไม่อาจดำเนิน

ชีวิตอย่างคนปกติได้
 แต่คุณก็ยังสามารถ



มีความสุขได้ไม่น้อยไปกว่าคนทั่วไป
 หรือมี

ความสุขได้มากกว่าด้วยซ้ำ
 เพราะความสุข



นั้นอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ
 ความพิการบั่นทอนได้

อย่างมากก็แค่สมรรถภาพทางกาย
 แต่ไม่อาจ

บั่นทอนความสามารถทางใจได้
 ขอเพียงแต่



ใจสู้เท่านั้น
 ก็สามารถพาคุณฟันฝ่าความยาก

ลำบากทางกายได้




ใช่แต่เท่านั้นร่างกายของคุณส่วนที่ยัง



ดีอยู่ก็มีศักยภาพอย่างที่คุณนึกไม่ถึง
 หาก



ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาด้วยความอุตสาหะ


ย่อมสามารถทดแทนอวัยวะส่วนที่เสื่อมเสีย



ไปได้
 ศิลปินบางคนแม้ไม่มีแขนแต่ก็สามารถ

วาดภาพได้อย่างงดงามโดยใช้ปากหรือเท้าแทน


ในทางพุทธศาสนาถือว่า
 การได้เกิดมา

เป็นมนุษย์นับว่าเป็นโชคอันประเสริฐ
 เพราะ



มีโอกาสที่จะพัฒนาตนจนบรรลุธรรมหรือเป็น

อิสระจากความทุกข์สิ้นเชิง
 ตราบใดที่จิตใจ

ของคุณยังทำงานได้อย่างปกติ
 ก็สามารถ

พัฒนาให้เกิดปัญญาจนรู้แจ้งในสัจธรรมได้




จิตสดใส
 แม้กายพิการ
 คือความจริง



ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
 หากเห็นคุณค่า
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ของตัวเอง
 ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ


คนอื่น
 ชื่นชมสิ่งที่มีอยู่
 และใช้ประโยชน์ให้


เต็มศักยภาพ
 ย่อมสัมผัสได้ถึงความสุขใน


ทุกขณะ



๘.สูญเสียอวัยวะ

หากอวัยวะที่สูญเสียไปช่วยให้คุณมีชีวิต
รอดหรืออยู่ได้ยืนนานขึ้น
 ก็นับว่าเป็นเรื่อง


น่ายินดี
 เพราะชีวิตนั้นสำคัญกว่าร่างกาย
 แต่
ถึงแม้การสูญเสียดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุ

มิใช่เป็นผลจากการรักษาโรค
 ก็ยังนับว่าโชคดี
ที่คุณยังมีชีวิตอยู่
 หรือจะมองว่าโชคดีที่ไม่


เสียมากไปกว่านี้ก็ได
้

คุณค่าของตัวคุณอยู่ที่คุณงามความดี

มิใช่ที่รูปร่าง
 ไม่ว่าอะไรจะเกิดกับร่างกายของ
คุณ
 ก็ไม่ควรที่จะลดทอนคุณค่าของตัวเอง


หากคุณตั้งมั่นในคุณงามความดี
 คุณก็มีสิทธิ
เคารพตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 แม้จะ


สูญเสียอวัยวะไป
 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการ
ทำความดี
 หรือสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและผู้อื่น




สูญเสียอวัยวะอาจทำให้ชีวิตคุณลำบาก

มากขึ้น
 แต่ก็ไม่สามารถทำให้คุณทุกข์ได้มาก

เท่ากับใจที่คร่ำครวญหรือก่นด่าชะตากรรม



ยิ่งหวนหาอาลัยกับชีวิตในอดีตที่เคยมีร่างกาย

สมบูรณ์พร้อม
 ก็ยิ่งทำให้ยอมรับความจริงใน

ปัจจุบันได้ยาก
 ในยามนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการ

ปล่อยวางอดีต
 ยอมรับความจริงที่ เกิดขึ้น




เพื่อจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง





แม้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 แต่ก็ไม่ยากเกินกว่า



ที่ จะปรับตัวจนคุ้นชิน
 มนุษย์ เรามีความ

สามารถในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง



วันนี้อาจขลุกขลัก
แต่พรุ่งนี้จะราบรื่น
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๙.ไม่สวยไม่สมส่วน
 


ก่อนอื่นแน่ใจแล้วหรือว่าคุณเป็นคน



ไม่สวย
 น้ำหนักเกิน
 ทรวดทรงไม่สมส่วน?




เคยมีการสอบถามคนที่รูปร่างหน้าตาดี
 ปรากฏ

ว่าส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจกับรูปร่างหน้าตาของ

ตน
 สาเหตุก็เพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับ

ดารา
 นักร้อง
 หรือนางแบบ
 สิ่งที่จะช่วยคุณ



ได้ดีที่สุด
 ไม่ใช่เครื่องสำอาง
 หรือการผ่าตัด

เสริมทรง
 แต่คือความรู้จักพอและหมั่นชื่นชม



สิ่งที่คุณมีอยู่


แต่ไม่ว่าคุณจะสวยหรือไม่สวย
 ความ

จริงข้อหนึ่งที่พึงตระหนักก็คือ
 ความสวยที่



รูปร่างหน้าตาให้ความเพลิดเพลินพอใจได้



ชั่วครั้งชั่วคราว
 เพราะในที่สุดก็ต้องแปรเปลี่ยน

ไป
 แม้จะพยายามขัดขืนความเปลี่ยนแปลง

อย่างไร
 ก็ไม่อาจฝืนสังขารได้
 แต่ความงดงาม

ที่จิตใจให้ผลที่ยั่งยืนกว่า
 ร่างกายมีแต่จะเสื่อม

ลง
 แต่จิตใจนั้นสามารถตกแต่งให้งอกงาม



ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ได้


ถึงไม่สวย
 แต่หากมีจิตใจงดงาม
 ย่อม

สามารถสร้างความประทับใจได้ยืนนาน
 และ


สานสัมพันธภาพได้ยั่งยืน
 อีกทั้งยังนำความสุข

ที่แท้มาให้แก่ตน
 ดังนั้นแทนที่จะเสียเวลากับ

การปรุงแต่งหน้าตาให้สะสวยหรือรักษารูปทรง

ให้สมส่วน
 ไม่ดีกว่าหรือหากจะมาใส่ใจกับการ

พัฒนาจิตใจให้งดงามและสร้างสรรค์คุณงาม

ความดี
 เพราะนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของคุณ



ที่ควรแก่ความภาคภูมิใจ
 หากจะอับอาย
 ก็



อย่าอับอายเพราะหน้าตาไม่สะสวยหรือรูปร่าง

ไม่สมส่วน
 หากควรอับอายที่ไม่ได้ทำดีหรือ



ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแก่โลกเลย
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๑๐.แก่ชรา

ถ้าคุณกำลังเข้าสู่วัยชรา
 ก็นับว่าคุณเป็น

คนโชคดีคนหนึ่ง
 เพราะมีคนจำนวนมากมาย



ที่ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวอย่างคุณได
้

ความแก่เป็นธรรมดาของชีวิต
 ถ้าคุณ

ยอมรับความจริงข้อนี้ได้
 ใจคุณจะโปร่งโล่งขึ้น

เหมือนวางของหนักลง


มองให้ดี
 ความแก่กำลังสอนสัจธรรม



แก่คุณอีกครั้งหนึ่งว่า
 ชีวิตนั้นไม่เที่ยง
 ไม่มี

อะไรที่ยั่งยืน
 หากคุณยังติดยึดในร่างกาย



ของคุณว่าต้องเที่ยงต้องยั่งยืน
 คุณจะทุกข์

อย่างยิ่ง
 ต่อเมื่อเลิกติดยึดในร่างกายว่าต้อง

เที่ยง
 ความทุกข์จะคลายไป
 แต่จะดีกว่านั้น

หากคุณมองให้ลึกลงไปอีกว่า
 ใช่แต่ร่างกาย

เท่านั้นที่ไม่เที่ยง
 หากรวมไปถึงทุกสิ่งที่เรียกว่า

สังขาร







กล่าวอีกนัยหนึ่งความแก่กำลังมาเตือนให้

คุณปล่อยวางทรัพย์สมบัติ
 ชื่อเสียงเกียรติยศ



หน้าที่การงาน
 อย่าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นมาก

จนลืมไปว่าสักวันหนึ่งคุณต้องจากสิ่งเหล่านั้น

ไป
 ถึงตอนนั้นอะไรก็ตามก็ไม่อาจช่วยคุณได้


มีแต่บุญกุศลหรือคุณงามความดีเท่านั้น
 ที่

สามารถช่วยไปจนถึงปรโลกได้
 จึงควรเร่งรีบ

ทำความดี
 ขณะเดียวกันก็อย่าลืมทำสิ่งสำคัญ

ให้แล้วเสร็จแต่เนิ่นๆ
 ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอก


(เช่น
 การจัดการทรัพย์สมบัติ
 
 ทำงานในความ

รับผิดชอบให้ครบถ้วน)
 และงานภายใน
 (คือ

การฝึกใจให้พร้อมปล่อยวางในทุกสิ่ง)
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การงาน

๑๑.ทำงานไม่มีความสุข

คุณควรหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น



เป็นเพราะงานยาก
 มองไม่เห็นผล
 เพื่อน



ร่วมงานไม่ดี
 เจ้านายไม่ยุติธรรม
 เงินเดือน

น้อย?
 แต่หลังจากมองออกไปนอกตัวแล้ว


อย่าลืมกลับมาถามตัวเองว่า
 คุณมีใจให้งานนี้

แค่ไหน?


การทำงานอย่างมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อคุณ

มีใจรักในงานนั้น
 ถ้าคุณรักงานนั้น
 ถึงแม้



จะยาก
 ผลสำเร็จยังไม่ปรากฏ
 เจ้านายไม่ดี


คุณก็ยังมีความสุขที่ได้ทำ


ใจรักในงานอาจเกิดขึ้นเพราะเป็นงาน



ที่คุณถนัด
 แต่ถึงแม้คุณไม่ถนัด
 ก็สามารถ



น้อมใจให้รักงานนั้นได้
 หากคุณเห็นงานนั้น



มีคุณค่า
 เช่น
 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


เกื้อกูลต่อคนที่คุณรัก
 หรือช่วยให้คุณได้



ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่


ความสุขในงานยังหาได้ไม่ยาก
 หากคุณ

ทำงานอย่างมีใจจดจ่อกับงาน
 ไม่วอกแวก



ฟุ้งซ่าน
 หรืออยากเห็นความสำเร็จของงานไวๆ


ใจจะจดจ่อกับงานได้ต้องอาศัยสติเพื่อดึงจิต

ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
 หรืออยู่กับงานที่ทำ


เมื่อใจจดจ่ออยู่กับงานอย่างต่อเนื่อง
 สมาธิจะ

เกิดขึ้น
และสุขจะตามมาโดยอัตโนมัติ


ทำงานอะไร
 ไม่สำคัญเท่ากับ
 ทำงาน

อย่างไร
 กล่าวคือทำด้วยใจรัก
 หรือหวังเงิน

ทอง
 ทำด้วยใจจดจ่ออย่างมีสติ
 หรือทำด้วย
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ใจที่ฟุ้งซ่าน
 หากวางใจไว้ไม่ถูก
 ไม่ว่าทำงาน

อะไร
 เปลี่ยนงานกี่ครั้ง
 ก็หาความสุขได้ยาก



อย่าลืมว่าเราอาจเลือกงานไม่ได้
 แต่เราเลือก



ที่จะสนุกหรือเป็นสุขกับงานได
้



๑๒.เงินเดือนน้อยตำแหน่งเล็ก

คุณค่าของงานไม่ได้วัดกันที่เงินเดือน

หรือตำแหน่ง
 แต่อยู่ที่ว่าเป็นสัมมาอาชีวะ



หรือไม่
 ก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อย

เพียงใด
 และเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพ

อย่างเต็มที่แค่ไหน
 ถึงจะมี เงินเดือนมาก


ตำแหน่งสูงๆ
 แต่ไม่ได้ใช้ความสามารถเลย


หรือไม่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมเลย


จะน่าภาคภูมิใจที่ตรงไหน




แม้มีเงินเดือนน้อย
 ตำแหน่งเล็ก
 แต่ก็

สามารถทำให้คุณภาคภูมิใจและมีความสุขได้



ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานนั้นด้วยใจรักหรือไม่



และเห็นคุณค่าของงานเพียงใด
 พึงตระหนัก



ว่าทำงานอะไร
 ก็ไม่สำคัญเท่ากับทำงานอย่างไร





ด้วยเหตุนี้ยามจัดรถหรือเสมียนบางคนจึงมี

ความสุขกว่าผู้จัดการเสียอีก


ถ้าเงินเดือนไม่พอใช้
 ก็ควรใช้จ่ายให้



น้อยลง
 หรือไม่ก็หารายได้ทางอื่นมาเสริม




แต่ถ้าคุณทุกข์เพราะเห็นเพื่อนๆ
 มีเงินเดือน

มากกว่ า
 หรื อตำแหน่ งสู งกว่ า
 คุณควร



เปรียบเทียบตัว เองกับคนอื่ น ให้น้อยลง




เพราะคุณจะหาความสุขได้ยาก
 ถึงคุณมี



เงินเดือนหรือตำแหน่งเท่าเขา
 คุณก็อาจจะ



ทุกข์ที่ เห็นเขามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กว่า


หรือมีรถราคาแพงกว่า
 คุณจะไม่มีวันรู้จัก



คำว่าเพียงพอหรือพอใจเลย
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๑๓.ตกงาน

มองในแง่ดี
 การตกงานทำให้คุณมีเวลา

หางานใหม่ที่เหมาะกับตัวเอง
 หรือได้งานใหม่



ที่ดีกว่าเดิม
 สตีฟ
 จ็อบส์
 ผู้ประดิษฐ์เครื่อง


iPod
 เคยพูดว่า
 การที่ เขาถูกไล่ออกจาก



บริษัทแอปเปิ้ลที่ เขาเป็นคนก่อตั้งนั้น
 เป็น




”สิ่ งที่ดีสุดอย่างหนึ่ งที่ เกิดขึ้นกับชีวิตของ



ผม„
 เพราะเปิดโอกาสให้เขามีอิสระที่จะริเริ่ม




สิ่งใหม่ๆ
 ที่แปลกไปจากเดิม
 จนนำไปสู่การ



ตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่อง

การ์ตูนแบบอนิเมชั่น
 ก่อนที่เขาจะดังสุดขีด

ด้วยเครื่อง
iPod


สำหรับบางคน
 การตกงานหมายถึงการ

ได้กลับไปช่วยงานพ่อแม่ที่บ้าน
 ทำให้ได้อยู่

ใกล้ชิดและตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างเต็มที่





แต่บางคนการตกงานทำให้มีเวลาทำบางสิ่งที่

อยากทำแต่ผัดผ่อนมาตลอด
 อาทิ
 การปฏิบัติ


ธรรม
 หรือบวชให้พ่อแม่
 นี่อาจเป็นสิ่งที่กำลัง


รอคุณอยู่ก็ได้


ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะตกงานไปตลอดชีวิต



ไม่ช้ าก็ เร็วคุณก็จะได้งานใหม่ทำ
 อย่าให้

เหตุการณ์นี้ทำลายความเชื่อมั่นในตัวคุณ

หากว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณ
 แต่ถึงจะใช่



ก็ยังไม่สายที่จะปรับปรุงตัวเองใหม่


ข้อสำคัญคือ
 ขณะที่คุณยังมีเวลามากมาย


ในตอนนี้
 ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า



อย่าเสียเวลาไปกับความเศร้าซึม
 เที่ยวเตร่


หรือนั่งๆ
นอนๆ
อยู่ที่บ้าน
ควรสลัดความทุกข์

และอดีตที่ไม่สมหวังทิ้งเสีย
 แล้วเดินหน้า



ต่อไป
 อนาคตที่สดใสยังรอคุณอยู่ข้างหน้า




หาได้สิ้นสุดเพียงแค่วันนี้ไม่
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๑๔.สอบดข้าไม่ได้-ผลงานถูกปฏิเสธ

อย่าเอาชีวิตของคุณไปแขวนไว้กับความ

เห็นหรือคำตัดสินของใครก็ตาม
 จริงอยู่เขา



อาจมีความเห็นที่ถูกต้องหรือมีเหตุผลน่ารับฟัง



แต่นั่นคือสิ่งที่คุณควรเอามาใช้พิจารณาหรือ

ปรับปรุงตนเอง
 ไม่ใช่เอามาทำร้ายจิตใจของ

คุณ
หรือบั่นทอนคุณค่าในตัวคุณ




ถึ งคุณมีความสามารถไม่ถึ ง เกณฑ์




แต่
 คุณอาจมีความสามารถหรือศักยภาพอีก



หลายอย่างที่ไม่ด้อยเลย
 อีกทั้งคุณยังมีคุณค่า

ต่อผู้คนอีกมากมาย
 เช่น
 พ่อแม่
 คนรัก
 มิตร


สหาย
 ทั้งหมดนี้สมควรที่คุณจะภาคภูมิใจใน

ตนเอง




ความไม่สมหวังเป็นธรรมดาของชีวิต


จะว่าไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้ควรมองว่าเป็น

การฝึกจิตใจของคุณให้เข้มแข็ง
 เพื่อพร้อม


รับกับความผิดหวังอีกมากมายที่จะตามมา



ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าการสอบตกหรือถูกปฏิเสธ


ผลงาน
 หากคุณทำใจกับความผิดหวังแค่นี้


ไม่ได้
 คุณจะรับมือกับเรื่องร้ายแรงในอนาคต
ได้อย่างไร




อย่างไรก็ตาม
 ความสามารถของคุณอาจ
ไม่ได้ด้อยเลยก็ได้
 แต่เขาตัดสินคุณผิดไป

อัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่ได้
 และเมื่อสอบได้
 ก็ได้คะแนนต่ำ
 จน
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ปรามาสว่าเขาไม่มี
ทางเจริญก้าวหน้าในวิชาฟิสิกส์
 ส่วนนักเขียน
ระดับโลกหลายคนก็เคยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธ
ผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า
 หนังสือบางเล่มของ
เจมส์
จอยซ์
เคยถูกปฏิเสธถึง
๒๒
ครั้ง


ฉะนั้นคุณจึงไม่ควรท้อแท้เพราะคำตัดสิน
ของคนอื่น
 หากคุณมั่นใจในตนเอง
 ก็ควร


เดินหน้าต่อไป
 พร้อมๆ
 กับการพัฒนาตนเอง
ไม่หยุด
 อย่าให้เหตุการณ์ดังกล่าวมาขัดขวาง
เส้นทางอนาคตของคุณ
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ความสัมพันธ์

๑๕.ทะเลาะกับเพื่อนหรือคนรัก

ก่อนที่จะโยนความผิดไปให้เพื่อน
 คุณ


แน่ใจหรือว่าคุณเข้าใจเขาถูกต้องแล้ว
 ได้ยิน


หรือเห็นชัดเจนว่าเขาพูดและทำอะไรกับคุณ



ไม่ได้ตีความไปเอง
ถ้าคุณไม่ได้ยินหรือเห็นเอง




แต่มีคนมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับตัวเขา
 คุณ

แน่ใจได้อย่างไรว่านั่นเป็นความจริง
 ไม่ใช่แค่

ความคิดเห็นหรือข้อสรุปของผู้พูด


พึงยึดหลักกาลามสูตร
 โดยเฉพาะข้อที่ว่า


อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
 หรือด้วย

ตรรกะและการอนุมาน
 หรือเพราะมองเห็น

ลักษณะอาการว่าน่าเป็นเช่นนั้น
 เมื่อตรวจสอบ

ความจริงแน่ชัดแล้ว
 ก่อนจะสรุปตามความคิด

ของคุณ
 ลองมองจากมุมของเขาบ้าง
 หรือฟัง

เหตุผลของเขาดูก่อน
 คุณอาจเห็นความจริง



อีกแง่มุมที่ไม่คาดคิดก็ได้
 ข้อสำคัญคืออย่า



ยึดติดถือมั่นกับความเห็นของตนเองจนปิดกั้น

ความเห็นหรือเหตุผลของคนอื่น




แทนที่จะมองหาความบกพร่องของอีก

ฝ่าย
 ลองย้อนกลับมาดูว่า
 คุณมีส่วนผิดพลาด

ตรงไหนบ้าง
 การเปลี่ยนมุมมองอย่างนี้จะ



ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
 เห็นใจ
 และให้อภัย



ซึ่งกันและกัน
 เมื่อถึงขั้นทะเลาะกันแล้ว
 ไม่มี

ฝ่ายใดผิดหมด
 หรือถูกหมด
 แต่ทั้งสองฝ่าย



มีส่วนถูกและผิดด้วยกันทั้งนั้น
 เพราะตบมือ

ข้างเดียวย่อมส่งเสียงดังไม่ได้
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๑๖.อกหัก

ความพลาดหวังในรักไม่ได้หมายถึง

ความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
 มีเพียง

บางอย่างที่หลุดมือคุณไป
 แต่ยังมีสิ่งทรงคุณค่า

อีกมากมายที่อยู่กับคุณ
 ขณะเดียวกันการที่

คุณถูกปฏิเสธความรักไม่ได้หมายความว่า



ตัวคุณไร้คุณค่า
 ยังมีคนอีกมากมายที่รักคุณ


เช่น
 พ่อแม่
 ญาติพี่น้อง
 มิตรสหาย
 หรือใคร

บางคนที่มีใจให้คุณ
 อย่าให้ใครคนเดียวมา

ตัดสินคุณค่าของตัวคุณหรือกุมชะตาชีวิต



ของคุณไว้



อกหักคืออดีตที่ผ่านไปแล้ว
 ความผิด

หวังในอดีตทำอะไรคุณไม่ได้
 หากคุณไม่ยึด

เกาะหรือแบกเอาไว้
 ยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์
 
 ปล่อย

วางเสียได้จึงเป็นสุข
 มองในแง่ดี
 เขาหรือเธอ

คนนั้นยังไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณ
 การที่เขาหรือ



เธอปฏิเสธความรักของคุณ
 ทำให้คุณมีอิสระ



ที่จะค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ



เหตุการณ์อย่างนี้สอนเราว่าชีวิตนี้ไม่มี

อะไรที่สมหวังไปเสียทุกอย่าง
 ความผิดหวัง

เป็นธรรมดาของชีวิต
 ถึงแม้สมหวังวันนี้
 ก็



ใช่ว่าวันหน้าจะสมหวังไปได้ตลอด
 ความ



ผิดหวังวันนี้มองแง่ดีเป็นการสร้างภูมิต้านทาน

ให้คุณอดทนต่อความไม่สมหวังในวันข้างหน้า

ได้ดีขึ้น




๑๗.ถูกวิจารณ์-ต่อว่า

ก่อนอื่นควรถามตัวเองก่อนว่า
คำวิจารณ์

หรือคำตำหนินั้น
 มีส่วนจริงอยู่บ้างหรือไม่




ถูกต้องและมีเหตุผลเพียงใด
 หากจริง
 ถูกต้อง


และมีเหตุผล
 ไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด




ไม่ดีกว่าหรือหากคุณจะนำเอาคำวิจารณ์หรือ



คำตำหนินั้นไปปรับปรุงตนเองหรืองานการ
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ของคุณให้ถูกต้อง
 โดยเลือกเอาแต่สาระ
 ส่วน


ถ้อยคำรุนแรงหรือสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ก็เอาทิ้งไป



พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาที่ชอบ



ชี้โทษหรือตำหนิเราคือผู้ชี้ขุมทรัพย์
 มองให้ดี

จะพบว่าในคำตำหนินั้นมีของมีค่ามากมายที่

หาไม่ได้จากคำชมหรือคำสรรเสริญ
 เช่น
 ทำให้


เราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งของตัวเราที่เรา

หรือแม้แต่เพื่อนๆ
 มองไม่เห็น
 หาไม่ก็ทำให้เรา

รู้จักนิสัยใจคอของผู้พูดดียิ่งขึ้น
 ช่วยให้เรารู้ว่า

จะวางตัวหรือเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรดีในคราว

ต่อไป






ขุมทรัพย์อีกอย่างหนึ่งที่ล้ำค่ามากก็คือ


ได้เห็นสัจธรรมว่า
 คำชมกับคำตำหนิ
 เป็นของ

คู่กัน
 เช่นเดียวกับสรรเสริญและนินทา
 ไม่มี

ใครที่ได้รับคำชื่นชมอย่างเดียว
 ยิ่งได้รับการ

ชื่นชมสรรเสริญมากเท่าไร
 ก็ถูกตำหนิติฉินและ

นินทามากเท่านั้น
 ถ้าตระหนักว่านี้เป็นธรรมดา

โลก
 ก็ไม่ควรหวั่นไหวทั้งกับคำชมและคำตำหนิ


ใช่หรือไม่ว่า
 ยิ่งเรายินดีพอใจเมื่อได้รับ


คำชม
 เราก็ยิ่งขุ่นเคืองใจเมื่อมีคนตำหนิ
 ดังนั้น

ถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคำตำหนิ
 ก็อย่าไปหลง

ดีใจเมื่อมีคนชม
 ยิ่งหัวเราะเสียงดังมากเท่าไร


เวลาร้องไห้ก็เสียงดังมากเท่านั้น




๑๘.พ่อแม่ไม่รัก-ไม่น่ารัก

พ่อแม่ย่อมรักลูก
 แต่วิธีการรักลูกอาจ

แสดงไม่เหมือนกัน
 ถ้าคุณคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก

คุณ
 ปัญหาแท้จริงน่าจะอยู่ที่พ่อแม่ไม่รัก



ในแบบที่คุณคิดมากกว่า
 หรือพูดอีกอย่าง

ความรักของพ่อแม่นั้นไม่ถูกใจคุณ
 แต่อาจจะ

ถูกต้องในความคิดของท่านก็ได้
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เป็นไปได้ว่าพ่อแม่รักลูก
 (หรือแสดง

ความรักต่อลูก)
 ไม่เหมือนกัน
 คุณอาจรู้สึกว่า


ท่ านรั กคุณน้ อยกว่ าหรื อสนิทแนบแน่น



น้อยกว่าพี่น้องของคุณ
 แต่ความรักที่ท่าน



มีต่อคุณ
 ก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่ง

ในชีวิต
 ชนิดที่หาไม่ได้ง่ายๆ
 ในชาตินี้
 คุณ



อาจไม่ตระหนักถึงข้อนี้
 แต่จะมาซาบซึ้ ง



ก็ต่อเมื่อท่านสิ้นลมไปแล้วก็ได้
 ถึงตอนนั้นคุณ

จะเสียใจที่ตัดสินท่านผิดไป


คุณอาจเข้าใจท่านมากขึ้นเมื่อคุณเป็นพ่อ

แม่คน
 ข้อที่พึงระวังก็คือ
 หากท่านทำบางสิ่ง

บางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับคุณครั้งยังเด็ก
 ก็อย่า

เผลอทำเช่นนั้นกับลูกของคุณ
 ความจริงที่มัก

ปรากฏเสมอก็คือ
 เราไม่ชอบให้ใครทำบางอย่าง

กับเรา
 เรากลับทำเช่นนั้นกับเขาหรือกับคนอื่น

โดยไม่รู้ตัว


ถึงแม้ท่านจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ



แต่การที่ท่านให้กำเนิดคุณมาก็นับว่าเป็นบุญคุณ

อย่างใหญ่หลวง
 เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้น

เป็นโชคอันประเสริฐที่หาได้ยาก
 สมควรที่คุณ

จะให้ความเคารพท่านและมีความกตัญญูต่อท่าน



คุณยังโชคดีอีกประการหนึ่งที่พ่อแม่ยัง

อยู่ให้คุณได้ตอบแทนพระคุณท่าน
 คนจำนวน

มากมายไม่มีโอกาสเช่นนั้นแล้ว
 หลายคนอาจ

รู้สึกอิจฉาคุณที่ยังมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆ





๑๙.ลูกไม่เป็นดั่งใจ

เ ข า เป็ นลู กของ เ ร าก็ จ ริ ง
 แต่ ไม่ ใ ช่




”ของเรา„
 ในความหมายที่เราสามารถควบคุม




บังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเราได้


อย่าว่าแต่ลูกเลย
 แม้แต่ตัวเราเองยังไม่สามารถ

ควบคุมร่างกายหรือความคิดให้เป็นไปตามใจ
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ได้
 เราไม่อยากแก่
 ร่างกายก็ยังแก่
 เราไม่อยาก

โกรธ
แต่ใจก็ยังโกรธ


ลูกย่อมมีความคิดจิตใจและมีวิถีชีวิต

ของเขาที่ไม่มีวันจะเหมือนคุณได้
 คุณต้อง



เปิดโอกาสให้เขารู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง





รวมทั้งเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง
 เขาอาจ

ตัดสินผิดในความคิดของคุณ
 แต่อาจถูกต้อง

ในความคิดของเขา
 หรือเหมาะกับตัวเขาก็ได้





บางครั้งพ่อแม่จำเป็นต้องให้เขาลองถูกลองผิด

ด้วยตัวเอง
 หน้าที่ของพ่อแม่คือสนับสนุน



หากเขาเลือกถูก
 ให้กำลังใจและช่วยเขาสรุป

บทเรียนหากเขาเกิดผิดพลาดขึ้นมา
 ไม่ควร



ซ้ำเติมเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือเป็น



ผู้ชนะ


การพยายามเอาชนะลูก
 อาจเป็นการ



ผลักดันให้เขาถอยห่างจากคุณ
 หรือดื้อดึง



แข็งข้อเพื่อเอาชนะคุณให้ได้
 หากทั้งสองฝ่าย

พยายามเอาชนะกัน
 สุดท้ายอาจพ่ายแพ้ทั้ง



สองฝ่าย


กับดักของคนเป็นพ่อแม่คือ
 ชอบเปรียบ

เทียบลูกของตนกับลูกของคนอื่น
 ซึ่งอาจเรียน

เก่งกว่า
 สุภาพเรียบร้อยกว่า
 หรือเชื่อฟังพ่อ



แม่มากกว่า
 นั่นอาจทำให้พ่อแม่มองข้ามข้อดี

บางอย่างของลูก
 เพราะเห็นแต่จุดอ่อนหรือ



ข้อเสีย
 การตอกย้ำจุดอ่อนดังกล่าวยิ่งทำให้



ลูกขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 หรือถึงกับดูถูก

ตนเอง
 ดังนั้นอย่าเพียงจับจ้องว่า
 ”ลูกสร้าง

ปัญหาอะไรบ้าง?„
 แต่ควรถามด้วยว่า
 ”ลูกทำ



อะไรดีบ้าง?„






๒๐.คนรักตายจาก

หากคุณกำลังโศกเศร้า
 ควรยอมรับความ

รู้สึกนั้น
 อย่าไปปฏิเสธหรือเก็บกดเอาไว้
 แต่



ก็ควรยอมรับด้วยว่า
 ความตายเป็นธรรมดา
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ของชีวิต
 และไม่สามารถแปรเปลี่ยนย้อนกลับ

ได้
 ไม่ว่าเศร้าโศกเพียงใดก็ไม่สามารถช่วยให้

เขาฟื้นได้
 หากเขาอยู่ในสัมปรายภพ
 และ



มีญาณวิถีหยั่งเห็นคุณในบัดนี้
 เขาจะเสียใจ



เพียงใดที่มีส่วนทำให้คุณต้องทุกข์ขนาดนี้





ขอให้เขาอยู่อย่างสงบในสัมปรายภพเถิด




แทนที่จะนึกถึงความสูญเสียหรือเห็นแต่

ความจริงอันไม่น่าพิสมัย
 ลองนึกถึงสิ่งดีๆ
 ที่

คุณได้รับขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่
 ไม่ว่าความรัก

ที่มีต่อคุณ
 ความดีที่น่าซาบซึ้งใจ
 การเลี้ยงดู

อย่างเอาใจใส่
 ทุกครั้งที่คุณนึกถึงคุณงาม



ความดีของเขา
 เขาก็ไม่ได้ไปไหน
 หากอยู่



ในใจคุณแล้ว
 เพราะความดีต่างหากที่ เป็น

คุณค่าหรือแก่นแท้ของคนเรา
 หาใช่ร่างกาย



ที่เน่าเปื่อยหรือมอดไหม้เป็นเถ้าแล้วไม่





ถ้าคุณเศร้าเสียใจเพราะรู้สึกผิดต่อผู้จาก

ไป
 ควรหาทางปลดเปลื้องความรู้สึกผิดนั้น


เช่น
 ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 ทำความดีของเขา



ให้ปรากฏและขจรขจาย
 หรือเขียนความในใจ

ราวกับว่ากำลังสารภาพผิดต่อหน้าเขา
 ขอให้

มั่นใจว่าเขาจะให้อภัยคุณหากเขาอยู่ต่อหน้า

จริงๆ


อย่างไรก็ตามอย่ามัวอาลัยอาวรณ์กับ



ผู้จากไป
 จนลืมผู้ที่ยังอยู่
 หลายคนเป็นผู้ที่มี

ความสำคัญกับชีวิตคุณ
 อาจไม่น้อยไปกว่าผู้ที่

จากไป
 คุณทำอะไรให้แก่ผู้จากไปไม่ได้มาก

แล้ว
 แต่ยังสามารถทำสิ่งดีๆ
 มากมายให้แก่



ผู้ที่ยังอยู่
 อย่ารอให้เขาจากไปแล้วถึงค่อยมา

เห็นความสำคัญของเขา
 ให้เวลากับเขาขณะที่

เขายังอยู่กับคุณ
 เพราะโอกาสเช่นนี้มีแต่จะ

หดหายลงไปเรื่อยๆ
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บัณฑิต
 ได้สุขหรือทุกข์กระทบ
 ก็ไม่แสดง



อาการขึ้นๆ
ลงๆ


คนที่ถูกนินทาอย่างเดียว
 หรือได้รับการ

สรรเสริญอย่างเดียว
 ไม่เคยมีมาแล้ว
 จักไม่มี



ต่อไป
ถึงในขณะนี้ก็ไม่มี


วิญญูชนตำหนิ
ดีกว่าคนพาลสรรเสริญ


การแนะนำเป็นความดีของปราชญ์
 ปราชญ์


ถูกว่ากล่าวโดยชอบก็ไม่โกรธ


พึงมองเห็นคนมีปัญญา
 ที่ชอบชี้โทษ
 พูดจา

ข่มขี่
เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์


จิตที่ฝึกแล้ว
นำสุขมาให้


ผู้มีปัญญา
พึงรักษาจิต


มีศัตรูเป็นบัณฑิต
ดีกว่ามีมิตรเป็นพาล


อย่าละห้อยความหลัง
อย่ามัวหวังอนาคต


บัณฑิตนั้น
 ถึงถูกทุกข์กระทบ
 ถึงพลาดพลั้ง

ลง
 ก็คงสงบอยู่ได้
 และไม่ละทิ้งธรรมเพราะชอบ

หรือชัง


พุทธพจน์สำหรับ
ฉลาดทำใจ



ผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้ว
 มีสติ
 ระงับได้



ผู้นั้นชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่คนถึง
 ๒
 คน
 คือ

ทั้งแก่ตนเอง
และแก่คนอื่นนั้น


ในโลกนี้
เวรระงับด้วยเวร
ไม่เคยมี


วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป
 ทุกหลับตา
 ทุก
ลืมตา


ตอนเช้า
 ยังเห็นกันอยู่มากคน
 พอตกเย็น

บางคนก็ไม่เห็น
 เมื่อเย็น
 ยังเห็นกันอยู่มากคน



ตกถึงเช้าบางคนก็ไม่เห็น


ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย
 ก็เหมือนเด็กร้องไห้
ขอพระจันทร์ที่โคจรไปในอากาศ
 คนตายถูกเผา
อยู่
 ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึง
 เพราะฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก
 เขาไปแล้วตามวิถีทาง


ของเขา


เมื่อโศกเศร้าไป
 ก็ เท่ากับทำร้ายตัวเอง
ร่างกายจะผ่ายผอม
 ผิวพรรณจะซูบซีด
 หม่น-
หมอง
 ส่วนผู้ที่ตายไปแล้ว
 ก็เอาความโศกเศร้า


นั้นไปช่วย
 อะไรตัวไม่ได้
 ความร่ำไรรำพัน
 ย่อม


ไร้ประโยชน
์

ผู้ที่มัวเพลินประมาทอยู่กับสิ่งที่ชอบใจ
 สิ่ง
ที่รัก
 และสิ่งที่เป็นสุข
 จะถูกสิ่งที่ไม่ชอบ
 ไม่รัก

และความทุกข์
เข้าครอบงำ
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การรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้น
 มิใช่เป็นหน้าที่
ของคนใดคนหนึ่ง
 หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

แต่เป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แก่
พุทธบริษัททั้งหลาย
 ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พุทธศาสนา
ประสบวิกฤต
 จึงควรที่ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกัน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ
 เพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาให้
เจริญงอกงาม
และกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย


ด้วยเหตุนี้
 ”เครือข่ายพุทธิกา„
 จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็น


จุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชน
สำหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนา

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


เครือข่ายพุทธิกาประกอบด้วยสมาชิก
 ๙
 องค์กร

ได้แก่
 มูลนิธิโกมลคีมทอง
 มูลนิธิเด็ก
 มูลนิธิพุทธธรรม

มูลนิธิสุ ขภาพไทย
 มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
 มูลนิธิ


สานแสงอรุณ
 มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
 เสมสิกขาลัย



เสขิยธรรม


แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ
 การส่งเสริม


ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมทาง


พุทธศาสนา
 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
ระดับบุคคล
 และสังคม
 หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่
เครือข่ายพุทธิกาให้ความสำคัญได้แก่แนวความคิดเรื่อง

”บุญ„
 ซึ่งปัจจุบัน
 มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมาก


บ่อยครั้งการทำบุญ
 ในปัจจุบันไม่ก่อประโยชน์เท่าที่ควร

ทั้งๆ
 ที่หลักธรรม
 ข้อนี้มีศักยภาพอย่างมากในการ
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามและสงบสุข
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